Zápisnĺca zo zasadnutia komisie pre posudzovanie žiadostío nájom obecných bytov
zo dňa 17,6,2020

Prítomní:
poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice:

r
.
.
o

Izabella Jégh
lnB. lldikó Virágová

lng.Michal Drábik
M8r. Stanislav Koiš
zástupkyňa občanov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
o Andrea Horváthová
zamestnankyne mestskej častĺBratislava_Podunajské Biskupice
o Mgr. Adriana Kalmárová
r Mgr. Bibiána Guldanová, predsedníčkakomisie
prizvaná

o

Mgr. Júlia Anditsová, odd. sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Program:

1.

2'

3.
4.

5.

6'
7 '

Voľba podpredsedu Komisie pre posudzovanie Žiadostío nájom obecného bytu
lnformácia o plnení uzneseníz ostatného rokovania komisie
Vyhodnotenĺe žĺadosti žiadateľov zaradených do zoznamu žiadateľov
Aktualizácĺa zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu (+Abecedný zoznam na schválenie
sta rostovi)
lnformácia o voľných bytoch (zaradenie bytov pre jednotlivé kategórĺe podľa 5 7, ods.2 VZN

č.8/20L9)

Výber žiadateľa, budúceho nájomcu obecného bytu
Rôzne

Rokovanie komísie otvorila a viedla predsedníčkap. B. Guldanová. Konštatovala, Že komisia je
uznášaniaschopná v súlade s $ 4, ods, 8 VzN č. 8l2ol9 o nájme bytov.

členovia komisie nemali pripomienky

komisie rozdané v úvode rokovania.

k

programu rokovania. Písomnémateriá!y bolĺ členom

K bodu 1) Voľba podpredsedu Komisle pre posudzovanie žiadostío nájom obecného bytu

Vsúlade s54, ods' 4 VZN č.8/zoL9, volia členovia komisie spomedzi seba podpredsedu
komisĺe' členovia komisie jednomyseľne súhlasili s návrhom predsedníčky komisie, aby

aby podpredseda bol z radov poslancov' lniciatĺvne sa nik z prítomných členov neprihlásil a sám sa

nenavrhol vykonávať funkciu podpredsedu. Poslankyňa
pod predsed níčkyposla

n

p. lzabella

kyňu lng. lld ikó Virá govú.

Jegh navrhla na

post

Uznesenie č.612020
Komĺsia pre posudzovanie žiadostí

vo|í

podľa 5 4, ods' 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2079 o nájme bytov za podpredsedníčku
komisie pre posudzovanie žĺadostíposlankyňu miestneho zastupiteľstva mestskej častĺBratislavaPodunajské Biskupice poslankyňu miestneho zastupiteľstva lng. lldikó Virágovú.
Prítomní:7
Za:7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu

2) lnformácia o plnení uznesení z ostatného rokovania komisie

Predsedníčkakomĺsĺeinformovala o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadaní
komisie. Členovia komĺsie mali k dispozícĺi písomný prehľad o všetkých predlžených zmluvách
o nájme bytu za obdobie od ostatného rokovania komisie |22'I.2o2o| do dňa rokovania komĺsie
L7.6'2020 a informácĺu ozmluvách onájme bytu, ktonich platnosť končívobdobí od I.7.2o2o

do 3L.L2.2020.

I

lnformovala o predĺženínájomnej zmluvy s p. Bélĺkoma nepredĺženínájomnej zmluvy
Bučekom a s p. Krocsánym, ktorínesplnili podmienky nájmu obecného bytu.
s manželkou predložilĺnepravdivé
oboznámila č|enov komisie so skutočnosťou,že p.
doklady o príjme, s pravdepodobne zneužĺtou pečiatkou bývalého zamestnávateľa p.
a podpĺsom osoby, ktorá nie je zamestnankyňou uvádzaného zamestnávateľa a nepravdivý doklad
s

p'

o príjme

p'

.s

pečiatkou neexistujúcej firmy'

Pri osobnom pohovore so zamestnankyňami miestneho úradu, odd' sociálnych vecí, manželia
priznalĺ, že predložené doklady nie sú pravdivé a že tak konali v záujme nestratiť bývanie.
označil za svojho
Zamestnankyne telefonicky kontaktovali konateľa firmy, ktorú p.
pečiatky
na ktorom by mu
zneužití
a
navrhli
stretnutie,
zamestnávateľa, informovali ho o možnom
potvrdil,
p.
poskytli uvedené potvrdenia. Konateľ firmy písomne
že
anĺ osoba podpísaná
nadoklade opríjme nie sú zamestnancami vjeho firme avyslovĺl nezáujem zaoberať sa touto
záležitosťou.

Predsedníčkakomisĺe informovala o nepríjemnom incidente, ktoný spôsobil na odd' sociálnych
vecí p.
a aj o skutočnostĺ,že on a p.
, nájomníčkaobecného bytu, k dnešnému
dňu nepredložili notársku zápisnicu kzmluve onájme bytu' Miestny úrad vtejto súvislosti prijal
opatrenia a doplnil do textu dodatkov zmlúv a nových zmlúv ustanovenie, podľa ktorého
prenajĺmateľ môže okamžite skončiťnájom bytu v prípade, ak nájomca nedoručíprenajímateľovi
notársku zápisnicu.

lnformovaĺa aj o sťažnostiachna hluk spôsobený zvieratami nájomníkov obecných bytov, ktorí
nedbajú na poriadok a čistotu.
Uznesenie č.7l2o20
Komisia pre posudzovanie žiadostí

a) schval'uje

plnenie uznesení prijatých na zasadaní komisie dňa 22'1-'2o2o

b) odporúča
súvĺslostiso sťažnosťamiobyvateľov obecných bytov na hluk prekračujúciobvyklú mieru
spôsobovaný zvieratami, ktoré chovajú niektorí nájomníci obecných bytov, zverejniť upozornenie na
dodržiavanie hygieny, poriadku, čistoty a nehlučnostivobecných bytoch. Dodržiavanie upozornenia

v

môže byť zohľadnené prĺ posudzovaní žiadostío predíženiedoby nájmu.
Proti:
Prítomní:

7

Za:1

0

Zdržal sa: 0

K bodu 3) Vyhodnotenie žiadosti žiadateľov zaradených do zoznamu žiadatelbv
Členovia komisie dostali k dispozícii písomný materiál s informáciou o všetkých žiadateľoch

zaradených do zoznamu žiadateľov. Komisia zoznam žiadateľovrozdelila do troch kategórií podľa 5
7, ods' 2. členovia komisie dostali tiež písomný zoznam všetkých žiadateľov podľa výšky bodovej
hodnoty priradenej kaŽdému žiadateľovi na základe posúdenia jeho žiadosti o nájom obecného bytu

vsúlades57ods.3.

Komisia ĺednomvseľne o.dporúčaoddeleniu sociálnvch vecĺ, zdravotnĺctva a bytovei oolitikv
komunikovať s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava v súvislostĺso žiadateľkou o náiom obecného
bvtu o. l
' ktorei dňa 31.3'2021 končínáiomná zm|uva s hlavným mestom
Bratislava a ktorá ie súčasnezaradená do zoznamu žiadateľov o obecný bvt v Podunaiských
Biskupiciach.
K

bodu 4) Aktualizácia zoznamu žiadatelbv o nájom obecného bytu (+ Abecedný zoznam

na schválenie starostovi)

Komisia na základe pripraveného návrhu zoznamu všetkých žiadateľovs bodovým

ohodnotením aktualizovala zoznam žiadateľov zo dňa 16'I2.2oI9, v ktorom zohľadnila uzavretie
nových nájomných zmlúv, neaktualĺzovanie žiadosti o nájom obecného bytu, úmrtĺežiadateľa
a nových žiadateľov o obecný byt. Aktualizovaný abecedný zoznam žiadateľov o nájom obecného

bytu predkladá na schválenie starostovi'
2

Aktualizovaný abecedný zoznam žiadatelbv o obecný byt k 17.6.2020
a) kategória I.: žiadatelia, ktorí spíRajĺpodmienky na pridelenie bytu podl'a s 6 ods. 1 nariadenia
as
1 maloIeté dieťa
Počet ďalších osôb
do

čísb
žladosti

399s

Rok

Meno

a prlewisko

1.427L

20L9

Banyáková Nĺna, Mgr
Biháry Štefan

7542

2077

Danieĺová Zdenka

4L97
10035

20L9

Dunajčíková Veronika

20r_9

Farahat Mária, Mgr.

7743

2077

756L

2269

2020
2020
2020
2020
2020

Keszegh Dušan
Kollárová Petra

11839

2018

L6T78

zo20

423
5888
7677

2019

lladmtí

Plnoletí

Adresa
Podunajské Biskupice
Podunaiské Biskupice
Podunaiské Biskupice
Podunaiské Biskupice
Podunaiské Bĺskupice
Podunajské Biskupĺce
Podunajské Bĺskupice
Podunajské Biskupice
Podunaiské Biskupice
Podunaiské Biskupice
Podunaiské Biskupice
Podunaj'ské Bĺskupice
Podunajské Biskupice

KotúčkováLenka

Mikeš Marĺán
Novák Vladimír
Suríniová Veronika
Štefanková Simona
Turová Lýdia

b| kategória lt.: žiadatelia, ktorí spÍĺajĺpodmienky na pridelenie bytu podľa 5 6 ods' 1 nariadenia
a sú manželia bezdetní, sú občania rozvedení, slobodní alebo inak osamel
čísIo
žladostl
1513

Rok

1.4053

2020
20L7

r1302

201,3

Meno

a oľiezvlsko

Počct ďalších osôb rahrnutých
do žladostí

Gombkótóová Erika
Hlavenková Renáta
Machatová Renika

3302
2019 Markovič Dušan
9660
20\9
Mikuš Martin
s536
201.6
Rigo Ladislav
c) kategória l!l.: žiadatelia, ktorí

Adrcsa

Podunaiské Biskupice
Podunajské Biskupice
Podunajské Biskupice
Podunai'ské Biskupĺce
Podunajské Biskupĺce
Podunaiské Biskupice

podmienky na pridelenie bytu podľa $ 6 ods. 1 nariadenia,

v záujme mestskej časti podiel'ajú na jej rozvoji
spoločenskej, ekonomickej a sociálnej oblasti najmä vzdeIávania, kultúry, športu a sú
zamestnancami mestskej časti alebo zamestnancami právnických osôb v zriadbvatel'skej
ktorí sa v'ýznamným spôsobom alebo

v

časti.

číslo
žladoctl

Rok

Meno

a pĺtezvlsko

Počet ďalších osôb
zahrnutých do

žladostÍ

Adresa

o obecný byt, na korých sa nevzťahuje j 6, ods. 7 vzN mestskei časti BratislavaPodunajské Biskupice č. 8/2079, resp. sú posudzovoní v súIade s p 4, ods. 3 písm. a) Všeobecne
zóväznéha nariadenia č. 1/2(n6 hldvného mesto SR Bratislavy č. 1/2006 o nójme bytov o obytných
miestnosti v zariadeniach
na trualé

číslo
žladosti

7375

Rok

L800

2020
2020

1802

zo20

Meno a ľleľlsko
Cifrík Martin Mgr
Kissová Klaudia Bc.
Ravaszová Mária Mgr'

Počet ďalších osôb

zahrnutých do žladostÍ

Pôsoblsko
Učiteľzš Bĺskupická 2]'
Učiteľka Zš Vetvárska
Učiteľka ZŠVetvárska

3

Uznesenie č.8l2ozo
Komisia pre posudzovanĺe žiadostí
p red klad á
v

súlade s

5 7 ods. 4

na

schválenĺe starostovĺ mestskej časti Bratĺslava-Podunajske Biskupice

abecedný zoznam žĺadatelbv o nájom obecného bytu

Prítomní:7

5) lnformácia
VzN č.8l2oL9|
K bodu

Za:7

Proti:O

Zdržalsa:0

o volhých bytoch (zaradenie bytov pre jednotlivé kategórie podl'a $ 7, ods. 2

Predsedníčkakomĺsie informovala o dvoch bytoch, ktoré sa uvoľnĺa na základe nepredÍŽenia
nájomných zmlúv so súčasnýminájomníkmi z dôvodu nesplnenia podmienok pre nájom obecného
bytu (1 byt na Uzbeckej č.22k30.6'2020a 1byt na Uzbeckej č.28 k30'9'2020) ao1uvol'nenom
byte (Bodrocká 44| z dôvodu jeho odovzdania súčasnýmnájomníkom k 30'6.2020.
Byty na Bodrockej 44 a Uzbeckej 22 jednomyseľne zaradila do l. kategórie pre žiadateľov,
ktorí spíňajúpodmienky na pridelenie bytu podľa $ 6 ods. 1 nariadenia a majú aspoň 1 maloleté
diet'a.

so základnou charakteristikou

Zoznam

Adresa

Poschodie

Počet izieb

Bodrocká 44

2

Uzbecká22

z

Uzbecká 28

2

Plocha v m2
Celková plocha 45,80
Celková plocha 55,82
Celková plocha 55,82

Volhý od
30.6.2020
30.6.2020
30.9.2020

Uznesenie č.9l2o2o
Komisia pre posudzovanie žĺadostí

a) berie na vedomie

intormáciu o voľných obecných bytoch,

b) zarad'uje
byty na Bodrockej 44 a Uzbeckej 22 do l. kategórie pre žiadateľov, ktorí spírajĺpodmienky
na pridelenie bytu podľa $ 6 ods. ]. nariadenĺa a majú aspoň 1 maloleté dieťa,

c) zaradí

byt na Uzbeckej č' 28 do prĺslušnej kategórie na svojom rokovaníV auguste, resp. v septembri 2020.

Prítomní:7

Za:.7

Protil0

Zdržalsa:0

Uznesenie č,.Lolzozo
Komisia pre posudzovanie žiadostí

rozhod !a
vsúlade s 5

8 ods. 1 oporadí žiadateľov v jednotlivých

kategóriach žiadateľov. Vzhľadom

na skutočnosť, že k 30'6'2020 sú k dispozícii iba 2 vol'ne byty zaradené do kategórie l., vyhodnotili
členovia komisie poradĺe žĺadateľovna prvých dvoch miestach, ostatnížiadatelia v kategórĺi l. a ll. sú

zoradení v abecednom poradí.
Pri vyhodnocovaní kategórie lll. vzala komisĺa do úvahy, že k dispozícii je 3-izbový služobný,
školský byt v zŠBiskupĺcká, ktorý je možnévyuŽívať viacenými žiadateľmi súčasne'

Kategória l., 0 7, ods. 2, písm. al
Kotúčková Lenka
Novák Vladimír
Banyáková Nina, Mgr
Biháry Štefan
Danielová Zdenka
Dunajčíková Veronika
Farahat Máría, Mgr
Keszegh Dušan
4

Kollárová Petra
Mikeš Maríán
Suríniová Veronika
Štefanková 5imona
Turová Lýdia

Kategória ll., s 7, ods. 3, písm. b}
Gombkótóová Erika
Hlavenková Renáta
Machatová Renika
Markovič Dušan
Mikuš Martin
Rigo Ladislav
KategÓria lll., 9 7, ods. 3 písm. c)
Ravaszová Mária, Mgr
Kissová Klaudia, Bc'
Cifrík Martin, Mgr
Prítomní: 7

Za:l

Proti:

o

Zdržal sa: 0

K bodu 6) Výber žiadatel'a, budúceho nájomcu obecného bytu

Členovia komĺsie mali

k

dĺspozíciikompletnú spĺsovúdokumentáciu každéhožiadatel'a

o nájom obecného bytu a písomný zoznam žiadateľov o obecný byt k 17.6.2020 aj ich zaradenie do
jednotlivých kategórii' Komisia sa zaoberala individuálne, každým žiadateľomo obecný byt a podra

potreby študovala spisovú dokumentáciu.
V súvislosti so žĺadatel'mi - učíteľmi,na ktorých sa nevzťahuje S 6, ods. 1VZN mestskej častĺ
Bratislava-Podunajské Bĺskupice č. 8/2oI9, resp' sú posudzovaní v súlade s 5 4, ods. 3 pĺsm' a)
Všeobecne záväzného nariadenia č.112006 hlavného mesta sR Bratislavy č.112006 o nájme bytov

obytných miestností v zariadenĺach určených na trvalé bývanie, komisía preferuie wužĺvať
služobné'učiteľskébvty. ktoré sa nachádzaiú v priestoroch Zš' reso. MŠ.ktonŕch ie mestská časť
a

Bratislava-Podunaiské Biskuoice zriaďovateľom.
členovia komisie deklarovali jednoznačný záujem pomôcťtýmto žiadatelbm.
Člen!ľiakomisie sa iednomvseľne zhodli na potrebe uviesť priestorv (oôvodne určenéna,
bývaniel v Mš Estó0ska 3 a elokované oracovisko Estónska 7. ktort sa v súčasnosti wužĺvaiúna iné
účelv.do obrívateľného stavu a odoorúčaiústarostovi mestskei časti priiať príslušnéopatrenia.
Predsedníčka komisie ĺnformovala o ' '
ktorej bol na základe
jednomyseľného hlasovania komisie pre posudzovanie žĺaoostídňa L6'7z.2o2o (zápisnĺca č. L)
poskytnutý l-ĺzbový byt na
, (Vlastníctvo hl. mesta Bratislavy, daný do správy
mestskej častĺBratislava-Podunajské Biskupice), ktorá aj nad'alej býva v 3-izbovom služobnom byte
V
. čímv skutočnosti využíva 2 byty.
prevzala dňa 8.1.2020 výzvu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt, ktorú
mala podpísať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia r,nizvy. Dňa 20. I' 2o2o sa uskutočnilo preberanie
novo pridelených obecných bytov. Žiadateľk požĺadala správcu - Bytový podnik Podunajské Biskupice
s.r.o. o opravy (napr. novú kuchynskú linku, vypratanie kobercov, zvyšnéhonábytku}.
Vzhľadom na nerozhodnosť
_ či prijať 1_izbový obecný byt, alebo ostať v 3izbovom služobnom byte, bola nájomná zmluva podpísaná až5'2.2o2O a ostatný preberací protokol
na byt dňa L1.3.2020'
Uznesenie č.1tl2o2o
Komisia pre posudzovanie žiadostí
od porúča

5

starostovĺ mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zabezpečiť,aby
v termíne do 22'6'2020 uvoľnila 3-izbový služobný, učiteľskýbyt v ZŠBiskupická 21.

Prítomní: 7

Za:7

Proti:

0

ZdržaI sal 0

Uznesenie č. !2l2o2o
Komisia pre posudzovanie žiadostí
od porúča
starostovi mestskej častĺBratislava-Podunajské Biskupice uzatvoriť, resp. zaviazať pani riaditeľku Zš

Biskupická 21 uzatvoriť nájomnú zmluvu o nájme 3-izboveho služobného, učiteľskeho bytu na ZŠ
Biskupická 2L na obdobie počas výkonu práce učiteľav školskom zariadení zriadenom mestskou

časťous uve

žiadatel'mi
Počet ďalších osôb zahrnutých
do žladostí

čÍsIožiadostl

Rok

Meno

a prlezvlsko

Plnoletí

Pôsobisko

Nep!noletí

1802

2020

Ravaszová Máría Mgr

Zš Vetvárska

1800

20zo

Kissová Klaudia Bc'

ZŠVetvárska

Prítomní: 7

Proti:0

Za:7

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.L3l2o2o
Komisia pre posudzovanie žiadostí
od porú ča

starostovi mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice uzatvori{ resp. zaviazať pani riaditeľku
Mš Estónska 3, elokované pracovisko Estónska 7, uzatvoriť nájomnú zmluvu o nájme služobného,
učiteľskéhobytu v Mš Estónska 3 alebo elokovanom pracovisku Estónska 7 na obdobie počas výkonu
práce učiteľav školskom zariadení zriadenom mestskou častbu s nižšieuvedeným žiadateľomtak,
aby na základe riadne vydokladovaných nákladov na rekonštrukciu služobnéhobytu vo vlastnej réžii
žiadateľa bolo mu od
n
ročného
až do cel
Počet ďalších osôb

čísložaadostl

Rok

Meno

rahmutých do žladostÍ

a prlezvisko

Plnoletĺ

7375

20zo

Prítomní: 7

Neolnoletĺ

Cifrík Martin Mgr

Za:7

Pôsoblsko

Proti:

Zš Biskupická 21

0

Zdržal sa:O

Uznesenie č,. t4l2o2o
Komĺsia pre posudzovanie žiadostí

porúča
starostovi mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice uzatvoriť nájomnú zmluvu
od

obecného

s

Počet ďalšfth osôb
zahrnutých do lladostí

číslo
žladostl

Rok

Meno a prlezvlsko

423

2020

Kotúčková Lenka

7677

2020

Novák Vladimír

Prítomní: 7
K bodu 7) Rôzne

o nájme

žiadateľmi

Zaz7

PlnoletÍ

Neplnoletí

Počď
obecný bvt
Bodrocká 44

I

Uzbecká22

Proti:O

lzleb
2
2

Zdržal sa: 0

PredsednÍčka komisie informovala členov o žiadosti p, Bĺtterovej, učiteľkya zástupkyne riaditeľky
zo Zš s MŠs vyučovacímjazykom mad'arským na Vetvárskej ul., ktorá požiadala o nájom služobného,
učiteľskéhobytu.
6

členovia komísĺe aj v tomto prípade deklarovalĺ ústretovosť. Aktuálne nie je možnéžiadosti
p. učiteľkyvyhovieť, komĺsia však v spolupráci s mĺestnym úradom bude hľadaťriešenie a žĺadosťp.
učiteľky bude opäť prerokovávaná na najbližšom rokovaní komisĺe (august, resp' september 2020)'
Členovia komisie mali k dispozícĺizákladnú písomnúínformáciu o služobných, učiteľských bytoch.
Dohodli na poslaneckom prieskume, v rámci ktorého preveria skutočný stav vyuŽívania služobných,

učitelských bytov' Poslanecký prieskum by sa mohol uskutočniť v priebehu mesiaca august posledný augustový týždeň'
Predsedníčka komisie informovala o prehliadke spoločných priestorov obecných bytov, ktorú

uskutočnilo oddelenie socĺálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky. Spoločné priestory,
medziposchodia, chodby k bytom, uzavreté priestory s plynorĺými hodinami a Vstupné priestory
do vchodov sú zapratané nepotrebným, poškodeným nábytkom, na chodbách na Uzbeckej ul.

chýbajú hasiace prístroje - nástenné držiaky sú prázdne, podl'a niektorých nájomníkov sú prázdne aj
hydranty, sú bez hadíc. (Skrinky s hydrantamisú označenékontrolnou nálepkou, potvrdzujúcou ich
funkčnosť,s tohtoročným dátumom)' Všetkým nájomníkom bolí do poštových schránok doručené
písomnévýzvy na vypratanie spoločných priestorov a správcovi nehnuteľností bude adresovaná
žiadosť o preverenie protipožiarnych zariadenív obecných bytoch.
Poslankyňa p. lzabella Jegh požiadala oddeleníe sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky o
prešetrenie sociálnej situácĺe osamelého obyvatel'a na oblúkovej ul. a prípadnéposkytnutie sociálnej
služby, alebo pomoci.
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Bibiá]ÁGuldaáová

pr.as{dnĺcuu(omisie

overili: !ng. lldikó Virágová, podpredsedníčka komisie
lzabella Jégh, členka komisie
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Bratislava, 27.6.2020
Zapísala: B, Guldanová
Rokovanie komisie bolo v čase od 14.30 hod. do 16.15 hod.
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